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ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE
W PRZEPOWIADANIU SOWA BOZEGO

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PREACHING
A b s t r a c t. The article aims at presenting some psychological aspects of sermons. To every
stage of homiletical communication between preacher and hearers are quoted suitable psychological theories and models useful to homiletical theory and practice. There are presented as
follows: a theory of creativity using in the sermon preparation process, the typology of preachers on the basis of on tape recorded sermons, the sermons making on the model of learning
process, a sermon reception in the context of object relation theory (meaning of the sermon
in relation to God image, personality, and affective state), as well a therapeutic and destructive
influence on hearers. As the background for that issues the author refered to many studies on
the subject.
Key words: creative sermon, kinds of preachers, learning psychology and the sermon structure,
hearers’ psychological characteristics.

Odkad
 istnieje kaznodziejstwo, poszukuje sie odpowiedzi na pytania typu:
Pod jakimi warunkami kazania trafiaja do suchaczy i wywieraja na nich
wpyw? Dlaczego kazania chybiaja celu? Jak osobowość kaznodziei, osobowość suchaczy i struktura kazania wpywaja na efektywność przepowiadania?
Odpowiedzi na takie i podobne pytania mozna sie spodziewać takze ze strony
psychologii. Od kiedy rozwija sie psychologia empiryczna, homiletyka jest
zainteresowana poznawaniem psychologicznych aspektów kaznodziejstwa,
a psychologia aspektami przekazu kaznodziejskiego, takimi jak osobowość
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kaznodziei, przekaz, osobowość suchacza, sytuacja homiletyczna, przygotowanie kazania, oddziaywanie kazań (homilii), tak pozytywne, jak i negatywne. Wiekszość opracowań tego zagadnienia w jezyku polskim przyjmuje perspektywe psychologiczna (dziay psychologii, kierunki psychologiczne, koncepcje psychologiczne). Wydaje sie zasadne zwrócenie wiekszej uwagi na
psychologie od strony homiletycznej, pastoralnej. Poniewaz pewne zagadnienia psychologii kaznodziejstwa zostay dokadniej przedstawione we wcześniejszych publikacjach autora1, w tym artykule przedstawione zostana tematy
wcześniej pominiete albo jedynie wzmiankowane.
Korzystanie z dorobku psychologii w kaznodziejstwie mozna w rózny
sposób porzadkować:

„kaznodzieja – kazanie – suchacz” czy uzywajac
 jezyka
komunikologii: „nadawca komunikatu – wypowiedź (komunikat) – odbiorca
komunikatu”. Biorac
 pod uwage takze paszczyzne teologiczna,
 nalezy pamietać, ze komunikacja kaznodziejska przebiega dwupaszczyznowo: czowiek –
czowiek (wspólnota) oraz czowiek (wspólnota) – Bóg. Ponadto, komunikacja miedzyosobowa ze swej istoty powinna mieć charakter mniej lub bardziej dwukierunkowy. Celem uwzglednienia caości procesu przepowiadania
nalezy dodać równiez etap przygotowania kazania oraz dalekosiezne skutki
recepcji kazań przez suchaczy. Treść artykuu nie wymaga precyzyjnego
rozrózniania pojeć „kazanie” i „homilia”, dlatego zasadniczo bedzie uzywane
sowo „kazanie” jako pojecie szersze, uniwersalne.
W homiletyce i kaznodziejstwie siega sie po bardzo zróznicowana wiedze
psychologiczna.
 Wymienić tu nalezy: teoretyczne rozwazanie psychologicznych zagadnień przepowiadania (np. psychologia gebi zastosowana do „psychologii kazania” przez O. Händlera, neopsychoanalityczna teoria rozwoju
charakteru zastosowana do opisu typów kaznodziei przez F. Riemanna i rozwinieta przez A. Denecke, teoria analizy transakcyjnej E. Berne’a wykorzystana przez W. Engemanna do przedstawienia powiazania

kazania ze struktura
„ja” kaznodziei), testowanie hipotez odnośnie do pytań zwiazanych

z wpywem struktury przekazu kaznodziejskiego na jego recepcje, sprawdzanie wpywu zmiennych religijności i osobowości na róznice recepcji przekazu, aplikacje teorii psychologicznej i tworzenia metod suzacych

interpretowaniu
Biblii i przepowiadaniu, tworzenie teorii homiletyki w określonym nurcie
psychologii, empiryczne testowanie teorii psychologicznej czy wreszcie liczne
nieosadzone w teorii psychologicznej testowanie szczegóowych tematów, np.

1
Zob. opracowanie problematyki w publikacjach W. Chaima z lat: 1994, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2007, 2008, 2013 w zestawie bibliograficznym na kańcu artykuu.
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zbieranie informacji zwrotnych dotyczacych

recepcji (ocena poczucia dugości, przydatności informacji, zrozumiaości, itd.) w formie wywiadów,
sondazy, kwestionariuszy. W badaniach empirycznych w obszarze homiletyki
stosowane sa metody ilościowe, których wyniki sa opracowywane za pomoca
metod statystycznych o róznym stopniu zaawansowania, jak równiez metody
jakościowe suzace
 do analizy treści przepowiadania2.
Kazde „robienie cieć” w naturalnym procesie kazania wydaje sie sztuczne,
ale jest tu konieczne. Stad
 tez w prezentacji tematu skupimy sie na gównych
ogniwach tego procesu. Na tym, co dzieje sie: miedzy (kon)tekstami a przygotowaniem tzw. tekstu (projektu, scenariusza) przez kaznodzieje, miedzy
kaznodzieja a wygaszanym kazaniem, miedzy kaznodzieja i suchaczem
(suchaczami), miedzy kazaniem i suchaczem, czy wreszcie – acznie

– powiazaniu

relacji: kaznodziejakazaniesuchacz. Upraszczajac,
 mozna sprowadzić przedstawienie zarysu problematyki psychologicznej w homiletyce wedug etapów, jakie wystepuja w fenomenie kazania (homilii): kaznodzieja –
przygotowanie – wypowiedź – recepcja – suchacz – oddziaywanie. W tym
krótkim opracowaniu przyjmujemy schemat procesu komunikacji kaznodziejskiej: przygotowanie – kaznodzieja (osobowość) – wypowiedź wygaszana
(komunikat) – suchacz (osobowość) – oddziaywanie (informacja zwrotna)3.

I. PRZYGOTOWANIE KAZANIA (HOMILII)
– PSYCHOLOGIA TWÓRCZOŚCI

W procesie tworzenia kazań wielkie znaczenie posiada kreatywność kaznodziei. W przygotowaniu kazania, które powinno być aktem twórczym, mozna
bardzo wiele skorzystać, uwzgledniajac
 prawa wykryte przez psychologie postaci
4
i psychologie twórczości . Wyodrebnia sie kilka faz procesu twórczego.

2

Zob. W. C h a i m. Psychologiczny aspekt recepcji kazań. Przeglad
 badań empirycznych. „Analecta Cracoviensia” 19:1997 s. 19-31; t e n z e. Psychologiczny aspekt recepcji
kazań. „Ateneum Kapańskie” 133:1999 nr 1 s. 3-14; t e n z e. Psychologia w homiletyce
XX wieku. „Analecta Cracoviensia” 23:2000 s. 3-17.
3
Zob. H.-Ch. P i p e r. Predigtanalysen. Kommunikation und Kommunikationsstörungen
in der Predigt. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1976 s. 126.
4
Zob. Z. S i w e k, D. Z a r e b s k a - P i o t r o w s k a. Psychologia twórczości.
Wybór tekstów. Kraków: Wydawnictwo UJ 1984; J. T w a r d y. Przygotowanie kazania jako
proces twórczy. „Wspóczesna Ambona” 22:1994 nr 4 s. 98-109; G. S i w e k. Proces tworzenia kazania. W: Fenomen kazania. Red. W. Przyczyna. Kraków 1994 s. 197-201.
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1) Faza przygotowania  obejmuje spostrzeganie problemu (wybór problemu – niecenzurowane zbieranie materiau): obserwacje, informacje, impresje,
narracje, przywoywanie doświadczeń z tekstem biblijnym, publikowane pomoce kaznodziejskie itd.), a nastepnie sformuowanie tematu. Jest to praca
świadoma, stan szczególnego zaangazowania przy pozytywnym nastawieniu
emocjonalnym, która stanowi przygotowanie dla intuicyjnego przebysku
nowej idei, medytacja tekstu biblijnego.
2) Faza inkubacji – utajona, jest czasem oczekiwania na „poród”, w której
to fazie nieświadomie dokonuje sie poszukiwanie rozwiazań.

Jest to okres
dojrzewania idei ukierunkowujacej

i dominujacej.

To zatrzymanie świadomych przygotowań ma suzyć modlitwie, medytacji tekstu.
3) Faza iluminacji  nastepuje tu nagy wglad
 w rozumienie (efekt „Eureka!” – pomys, którego pojawianie sie mozna zobrazować wypuszczaniem
paków

przez gaazke
  , kwiat). Do świadomości dochodza wyniki pracy podświadomej. W sfere świadomości przedostaje sie idea odkrycia, wyobrazenia,
poczatkowo

w postaci hipotezy. W celu pogebienia znaczenia pomysu efektem „oświecenia” mozna podzielić sie z innymi.
4) Faza sprawdzenia i zrewidowania otrzymanego rozwiazania

(wykreślenie
zarysu, schematu). Ta świadoma praca polega na ocenie, porównaniu wyniku
z innymi, sprawdzenie ich podobieństwa i ocena stopnia ich uzyteczności,
a zatem rozwiniecie idei, doprowadzenie jej do końca, ostateczne jej sformuowanie i sprawdzenie. Ta praca nad kompozycja kazania wymaga koncentracji, dzieki której spostrzega sie elementy tworzace
 i elementy odrzucane jako
zbyteczne. Kryterium jest nie tylko tekst biblijny, ale kontekst liturgiczny,
sytuacja duchowa i psychologiczna suchaczy. W fazie weryfikacji wazne jest
sprawdzenie środków jezykowych i pozajezykowych suzacych

osiagnie
  ciu
celu przekazu, a takze powiazania

z zyciem suchaczy5.
Schemat faz procesu twórczego pozwala zauwazyć, ze kreatywność nie
zjawia sie sama z siebie, nie jest jedynie inspiracja.
 Zwaszcza w pierwszej
i czwartej fazie wymagana jest aktywność i staranność. Kreatywności, która
jest jednym z aspektów przygotowania kazania, mozna sie nauczyć. Kaznodzieja moze i powinien sobie na twórczość nie tylko pozwolić, ale takze
powinien jej od siebie wymagać. Kazdy tez powinien rozwinać
 swoje wasne
metody twórczej pracy z kazaniem, zgodne z wasnym rytmem. W przepowiadaniu widzianym z perspektywy teonomicznej wzajemności, twórczość najpe-

5
Zob. H. A r e n s, F. R i c h a r d t, J. S c h u l t e. Kreativität und Predigtarbeit.
München: Kösel 1977 s. 26-33, 147-165.
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niej rozwija sie w kierowanym przez Ducha Świetego wspódziaaniu Boga
i czowieka6. W. Engemann w artykule Kazanie jako akt stwórczy zwraca
uwage, ze nie wystarczy relacjonować zbawczej historii, poniewaz Bóg stwarza czowieka jako byt responsoryczny, angazujac
 go w dziaanie sowa. To
stanowi podstawe do rozumienia kazania jako aktu stworzenia w czasie
i przestrzeni, bowiem proces tworzenia kazania jest procesem „wyprowadzania” sowa Bozego z chaosu zycia. Ten proces dokonuje sie poprzez zywy
dialog sowa ze Stwórca7. Jeśli tak rozumieć przygotowanie i przepowiadanie
sowa, to nie moze to pozostać bez wpywu na świadomość kaznadziei wielkości jego powoania i na poczucie odpowiedzialności za jakość udziau
w tym „akcie stwórczym”.
Do istotnych elementów w przygotowaniu kazania nalezy zapoznanie sie
z tekstem biblijnym z obiektywnego punktu widzenia, z racji jego funkcji
kerygmatycznej. Winno sie jednak takze wejść w osobisty dialog z tekstem
przez odpowiedzenie sobie na pytania w rodzaju: Co mnie w tym tekście
pociaga?

Co mnie odpycha? Jakie wrazliwe, obolae miejsca we mnie ten
tekst odsania? W którym miejscu nie chce tekstowi przyznać racji? Czy
rzutuje na tekst któryś ze swoich problemów? Nie chodzi jednak o narcystyczna koncentracje na sobie, ale zrozumienie siebie, roztropny wglad
 w siebie, aby być bardziej autentycznym a zarazem obiektywnym w interpretacji
tekstu8.
Niezwykle cenna Metode hermeneutyki biblijnej i przepowiadania sowa
Bozego SIFT opracowa L. J. Francis ze wspópracownikami. Metoda ta,
bazujaca
 na teorii funkcji psychicznych C. G. Junga, pozwala z jednej strony
na rozpoznawanie, która z czterech funkcji psychicznych (zmysowość, intuicja, myślenie, uczucie) kaznodziei dominuje podczas interpretacji Biblii (takze
kontekstu zycia, inspiracji Ducha Świetego) i konsekwentnie ujawnia sie
w kazaniu. Z drugiej strony jest to metoda, na kanwie której mozna sie nauczyć rozwijania u siebie funkcji z natury sabiej uksztatowanych, aby zarówno samemu dostrzegać kompletne przesanie perykopy biblijnej, jak tez

6

Zob. A. Jossutis za: H. W. D a n n o w s k i. Kompendium der Predigtlehre. Gütersloh:
Mohn 1990 s. 148; B. R e b e l l. Psychologisches Grundwissen für Theologen. Ein Handbuch.
München: Chr. Kaiser 1988 s. 248-149; E. G r ö z i n g e r. Kreativität in der Predigtarbeit.
Waltrop: Spenner 2001.
7
W. E n g e m a n n. Predigt als Schöpfungsakt: Zur Auswirkung der Predigt auf das
Leben eines Menschen. http://egora.uni-münster.de/fb1/ pubdata/Engemann_08a_Predigt_als_
Schoepfungsakt.pdf
8
Zob. R e b e l l. Psychologisches Grunwissen für Theologen s. 247.
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przygotować takie kazania, które beda zawieray kompletna interpretacje,
a tym samym beda atrakcyjne, zrozumiae i pozyteczne dla wszystkich suchaczy9.

II. KAZNODZIEJA – PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI

Bardzo interesujacym

zabiegiem poznawczym, majacym

suzyć analizie
kazań z pomoca suchaczy, w celu poznania i zrozumienia zaburzeń komunikacji w kazaniu, jest studium H.-Ch. Pipera (1976). Przyja
 on, ze za kryzys
kaznodziejstwa odpowiada gównie kryzys kaznodziejów. W ramach Kursów
Klinicznej Formacji Pastoralnej Piper przeanalizowa ponad 120 nagranych
na magnetofonie i podanych na piśmie kazań. Ich „suchacze” rozmawiali
równiez z wygaszajacymi

te kazania. Laboratoryjnie uzyskane reakcje uczestników kursu stanowiy dla kaznodziejów informacje zwrotna.
 Dzieki pomocy
suchaczy – droga okrezna – posugujac
 sie jakościowa metoda analizy treści
oraz analizujac
 komponenty emocjonalne nagranych wypowiedzi, Piper ustali
16 typów kaznodziei, ujawniajacych

czynniki zaburzajace
 komunikacje kaznodziejska.
 Szerszym kontekstem psychologicznym do interpretacji kazań i na
tej podstawie „diagnozowania” mówców bya psychologia gebi. Wedug tej
psychologii, mozna zauwazyć, ze nie tylko kaznodzieja naciska na tekst, ale
takze tekst wywiera nacisk na kaznodzieje. Stad
 przypuszczenie, ze teksty
biblijne dotykaja w kaznodziei geboko ukrytych potrzeb10. Z reguy sa to
rzeczy, za którymi „teskni” takze kaznodzieja.Oto lista 16 typów kaznodziei,
z podanym tekstem biblijnym do kazania i streszczeniem ukrytego problemu:
1. Kaznodzieja zalekniony (geängstigte) (J 16, 32-33) gosi, ze wiara jest
przeciwieństwem leku. Zakazywa (tumi) wiec w sobie doświadczenia leku,
przenosi go jednak na suchaczy, mimo ze wyraza wole przekonania ich do
ufności.
2. Kaznodzieja rozpaczliwy (hoffnungslose) (Iz 55, 8), który nie przyznaje
sie do uczucia beznadziejności i rezygnacji, zakazuje sobie i suchaczom

9

Zob. L. J. F r a n c i s, A. V i l l a g e. Preaching with all our souls: A study in
hermeneutics and psychological type. London: Continuum 2008; W. C h a i m. Typy psychologiczne w recepcji i przekazie sowa Bozego. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 5(60):2013
s. 155-170.
10
Zob. P i p e r. Predigtanalysen s. 9-19, 128-129; R e b e l l. Psychologisches Grundwissen für Theologen s. 244.
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konfrontowania sie z Bogiem i wasna przyszościa.
 Gosi zatem waśnie
odwrotność tego, co tekst przekazuje.
3. Kaznodzieja wdzieczny (dankbare) (k 17, 11-19) mimo starań o bardzo „dobroczynny” sposób mówienia, u suchaczy wyzwoli jedynie uczucia
negatywne. Poczuli sie oni niezrozumiani, niezaakceptowani, zobowiazani

do
okazywania wdzieczności. W ten sposób zablokowana zostaa w nich spontaniczność waściwa wdzieczności.
4. Kaznodzieja wymagajacy
 (fordernde) (Mk 12, 41-44) chcia tak przedstawić tekst, aby suchacz, nie odczuwajac
 przymusu, usysza wezwanie do
powierzenia siebie. Suchacze skupiali sie i reagowali na apele do nieodczuwania przymusu tak bardzo, ze nie zwrócili uwagi na miejsca, w których
mówi on o potrzebie powierzania sie Jezusowi. „Wydao sie”, ze kaznodzieja
zy w konflikcie z przymusem w sobie, przenoszac
 go nieświadomie na suchaczy.
5. Kaznodzieja oniemiay (sprachlose) (Ps 50, 1. 3a) wygasza kazanie
w szpitalnej kaplicy. Suchacze reagowali drazliwie na te fragmenty, w których usiować wypowiadać sie w kwestiach, w których nie mia nic do powiedzenia, a chcia to ukryć. Wzbudza oczekiwania, których nie potrafi
spenić.
6. Kaznodzieja posuszny (gehorsame) (Agg 2, 5)  ze wzgledu na ratowanie autorytetu Bozego, kazdy rodzaj buntu przeciw Bogu jest dla niego niewyobrazalny, zakazuje go wiec takze swoim suchaczom. Konflikt z Bozym
autorytetem w sobie uświadomi sobie dopiero po rozmowie ze suchaczami.
7. Kaznodzieja rozczarowany (enttäuschte) (k 24, 13-35), chociaz zamierza przekazać prawde, ze Jezus idzie pośród nas takze w sytuacjach zwatpie
nia, nie potrafi przerzucić mostu z „wtedy” drogi do Emaus do „teraz” zycia
suchaczy. Przewazay wypowiedzi negatywne, pesymistyczne, powatpiewaj

a
ce. Przyzna sie w rozmowie do rozczarowania swoja praca,
 sytuacja wspólnoty, Kościoem.
8. Kaznodzieja wypraszajacy
 (ausladende) (Mt 22, 1-14), który nie potrafi
dać sie zaprosić, mimowolnie zabrania równiez swoim suchaczom wstepu na
uczte. Przedstawiane sytuacje byy odlege od sytuacji zycia suchaczy. Czuli
sie oni bezsilni i zakopotani, winni. Sam stwierdzi, ze osiagn
 a
 przeciwieństwo tego, co zamierza. Ujawni tez, ze poprzedzajacej

nocy uświadomi
sobie, jak bardzo nie potrafi świetować; zapraszać, przyjmować zaproszenie,
cieszyć sie z innymi.
9. Kaznodzieja „zaatwiajacy”

(„fertige”) (k 18, 1-8), który zarówno
sobie, jak i suchaczom nie pozwala na posiadanie problemów; zaleca im
problemy zostawić za soba zamiast rozwiazywać

je na modlitwie. Kaznodzie-
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ja, który sam nie potrafi spontanicznie modlić sie, uniemozliwia równiez
spontaniczność modlitewna u swoich suchaczy.
10. Kaznodzieja przeciaz
 ony (überlastete) (Rz 15, 1-3. 7)  goszony
przekaz, ze Bóg znosi i „wytrzymuje” zarówno kazdego, jak i wszystkich,
zosta odebrany pozytywnie tylko przez jednego suchacza. Reszta skupia sie
nie na treści kazania, ale na stanie kaznodziei. Mówca wyzna, ze przed
kazaniem zosta poproszony o rozwiazanie

konfliktu, z którym sobie nie móg
poradzić.
11. Kaznodzieja zdystansowany (distanzierte) (Ps 23), który daz
 y do celu
przez szybkie określenie tego, co jest punktem centralnym, nie da rady wypowiedzieć Ewangelii miości Boga. Istota konfliktu kaznodziei byo cierpienie powodowane niezdolnościa do okazywania bliskości w relacjach miedzyosobowych.
12. Kaznodzieja krasomówczy (rhetorische) (Mt 8, 5-13) ukry swoje „ja” za
piekna, staranna, okrag
 a,
 niepodwazalna wypowiedzia retoryczna, która z pewnościa nie zrodzia sie w bólu wiary. Nie poruszya ona nikogo. Powtarza, czym
zbawienie nie jest. Po rozmowie zrozumia, ze to coś wiecej, niz problem uzywania zaimka „ja”, czyli ukrywanie prawdziwego siebie za retoryka, które wymaga
otwarcia sie, potrzebnego tak jemu, jak równiez suchaczom.
13. Kaznodzieja przygnebiony (deprimierte) (Rz 6, 3-11)  jego tesknota
za odetchnieciem z ulga,
 uwolnieniem sie, otrzaśnie
  ciem sie bya wiazana

z jego depresyjnościa.
 Jest takze mozliwe, ze tekst natrafi bezpośrednio na
problemy emocjonalne kaznodziei. Przyzna w rozmowie, ze pisa kazanie
w sytuacji wewnetrznego rozczarowania i zirytowania.
14. Kaznodzieja osaniajacy
 (zudeckende) (Mt 10, 34-39) w informacjach
od suchaczy rozpozna swoje kopoty z tekstem na etapie przygotowania
kazania. Trudne do przyjecia, „agresywne” zadania

tekstu biblijnego agodzi
z leku przed reakcja suchaczy. Od suchaczy usysza, ze tym sposobem
uniemozliwi im osobiste spotkanie, skonfrontowanie sie z tekstem. Wyzna,
ze w swoim zyciu nie radzi sobie ze sprzeciwem i agresja.

15. Kaznodzieja optymistyczny (optimistische) (Mk 10, 46-52) wygasza
w rzeczywistości wasna pochwae optymizmu. Pod jego tanim optymizmem
suchacze odkryli wyraźny geboki pesymizm, który przeziera takze przez
stosowane w kazaniu ilustracje.
16. Kaznodzieja nieufny (misstraurische) (Mk 6, 1-6)  identyfikujac
 sie
z przyjezdnymi do Nazaretu, role nieufnych mieszkańców wyznaczy swoim
suchaczom, czego skutków nie przewidzia. Chcac
 „zachować neutralność”,
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osiagn
 a
 przeciwieństwo tego, co zamierza. Odbiorcy suchali z zainteresowaniem, ale źle sie czuli w zasugerowanej im roli11.
Poszczególne „tytuy” nadane kaznodziejom sa wynikiem interakcji osobowości kaznodziei z tekstem, wypowiedzi do suchaczy, recepcji nagrań przez
suchaczy i zanotowanych przez nich informacji zwrotnej, tzn. swoich rozmów z kaznodziejami.
W ocenie Pipera przeprowadzona analiza wydobywa na świato dzienne to,
jak bardzo kaznodzieja jest „inkorporowany” i angazowany w kazaniu. Okazuje sie, ze kiedy przystepuje sie do przygotowania homilii niedzielnej, niemozliwe jest pozostawianie za soba emocjonalnych potrzeb i problemów.
Mozna usiować stumić niewygodne i niejasne pobudzenia, odruchy emocjonalne. Jednak ku przerazeniu mozna później stwierdzić, ze wróciy niczym
siedem mocniejszych jeszcze demonów z Ewangelii Mateusza (12, 43-45) do
uprzatnie
  tego mieszkania. Stumienie wytwarza ukryta agresje, przenoszona
na suchaczy. Problemu rzeczywistego nie stanowi zatem to, ze kaznodzieja
ma w sobie emocjonalne potrzeby i konflikty, lecz to, ze sie do nich nie
przyznaje. Jest to widoczne takze w staraniach ustawienia tekstu kazania
wbrew swoim problemom emocjonalnym.
Zwiazki

miedzy wasnymi problemami i goszonym sowem mozna rozpoznać otrzymujac
 informacje zwrotna,
 kiedy suchacz, doświadczajac
 tych powiazań

jako zaburzenia w komunikacji, reaguje trafnie na problem. Sygnaami
takich zaburzeń sa np. reakcje na sposób mówienia w rodzaju: „nienaturalnie”, „bardzo powoli”, „tak sugestywnie, jakby chcia mi wmówić”. Majac

nagranie swojego kazania, mozna samemu zwrócić uwage na sygnay niewerbalne, zauwazajac,
 ze jest ono np.: „zbyt uczuciowe”, „zawiera za mao nadziei”... Nie da sie ich zauwazyć podczas mówienia. Czytajac
 w zdystansowany sposób tekst swojego kazania, mozna takze wyśledzić np. sygnay konfliktów emocjonalnych.
Badania Pipera jednoznacznie potwierdziy, ze suchacze potrzebuja informacji zwrotnej nt. komunikacji w kazaniu. Potrzeba jej takze kaznodziei.
Suchacze wykazuja bardzo duza wrazliwość na treści biblijnych przekazów.
Oczywiście, takze suchacz potrzebuje ze strony kaznodziei poczucia bycia
rozumianym i akceptowanym w swoich mocnych i sabych stronach, w wat
pliwościach i ambiwalencji emocjonalnej12.

11

Zob. P i p e r. Predigtanalysen s. 20-135.
Zob. tamze s. 126-136; R e b e l l. Psychologisches Grundwissen für Theologen
s. 253 n.
12
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Na temat osobowości kaznodziei w powiazaniu

z kazaniami powstao wiele
opracowań. W nurcie psychologii gebi znaczacy
 wkad w poznanie tych
zalezności wniosy opracowania O. Händlera, F. Riemanna, A. Denecke13.
Do stwierdzenia znaczacych

powiazań

miedzy typem osobowości kaznodziei
i kazaniem doszli w swoich pracach empirycznych: E. M. Holleyman14,
A. Village i L. Francis, L. Francis, A. Robbins i A. Village, L. Francis
i S. Jones15. Strukture osobowości kaznodziei w kontekście teorii analizy
transakcyjnej przeanalizowa W. Engemann16.

III. KAZANIE (STRUKTURA PRZEKAZU)
– PSYCHOLOGIA UCZENIA SIE

W przepowiadaniu tym, co jest najbardziej uchwytne, co jest przedmiotem
przygotowania, wygoszenia, recepcji jest przekaz, komunikat, czyli wypowiedź kaznodziejska zwana kazaniem, homilia,
 konferencja.
 Homiletyka zainteresowana jest kryteriami wypracowanymi przez psychologie, suzacymi

optymalizacji tego przekazu tak, aby przy zachowaniu charakteru teologiczno-liturgicznego odpowiada takze optymalnym kryteriom komunikacyjno-psychologicznym. Jedna z teorii psychologicznych, w których homiletyka odkrya
model dla konstrukcji kazania, jest psychologia uczenia sie.

13
O. H ä n d l e r. Die Predigt. Tiefenpsychologische Grundlagen und Grundfragen.
Berlin: Alfred Töpelmann 1949; F. R i e m a n n. Die Persönlichkeit des Predigers in Tiefenpsychologischer Sicht. W: Pespektiven der Pastoralpsychologie. Red. R. Riess. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht 1974 s. 152-156; A. D e n e c k e. Persönlich preligen. Anleitungen
und Modelle für die Praxis. Gütersloh: Mohn 1979.
14
Zob. E. M. H o l l e y m a n. The impact of personality on preaching: an investigation of the correlation between Meyers-Briggs personality types and the preaching experience.
New Orlean 1991.
15
A. V i l l a g e, L. J. F r a n c i s. The relationship of psychological type preferences
to biblical interpretation. „Journal of Empirical Theology” 18:2005 nr 1 s. 74-89; L. J. F r a nc i s, A. R o b b i n s, A. V i l l a g e. Psychological type and the pulpit: an empirical
enquiry concerning preachers and the SIFT method of biblical hermeneutics. „HTS Theological
Studies” 65:2009 nr 1 s. 171-177; L. J. F r a n c i s, S. H. J o n e s. Reading and proclaiming
the resurrection. An empirical study in psychological type theory among trainee and experienced
preachers employing Mark 16 and Matthew 28. „Journal of Empirical Theology” 24:2011 nr 1
s. 1 n.
16
W. E n g e m a n n. Persönlichkeitsstruktur und Predigt. Homiletik aus transaktionsanalytischer Sicht. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 1992. Relacje z badań nt. osobowości
kaznodziei mozna znaleźć w artykuach W. Chaima z lat: 1997, 1998, 2000, 2008, 2013.
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Budowa kazania wedug modelu procesu uczenia sie zaproponowana zostaa przez franciszkanina H. Arensa17. Uczenie sie rozumiane jest jako proces
rozwiazywania

problemu. Przebiega wedug kolejnych pieciu faz: 1) motywacja, 2) zawezeniu problemu, 3) poszukiwania i bedy, 4) propozycja rozwiazania,

5) wzmocnienie rozwiazania.

Ten model psychologiczny jest stosunkowo dobrze znany w polskiej homiletyce.
1) Motywacja. W tej fazie chodzi o to, aby wyjść do suchaczy tam, gdzie
sie znajduja.
 Pierwszym krokiem w kazaniu nie ma być przedstawienie problemu; do zobaczenia problemu nalezy najpierw suchaczy przygotować.
Chodzi tu o wzbudzenie postawy pytajacej,

o pobudzenie do poszukiwań.
W tym celu mozna np. opowiedzieć wasne przezycie bliskie doświadczeniu
suchaczy, podprowadzajace
 do tematu. Mozna zaczać
 od rozwazania obrazu
lub wskazania na biezace
 zdarzenia. Obok ukierunkowania na temat nalezy
zadbać o wspóbrzmienie emocjonalne ze suchaczami. Otrzymane zaufanie
uatwi kaznodziei przekazanie wiadomości.
2) Zawezenie problemu. Linie zarysowane w fazie motywacji prowadzace

do tematu, obecnie zostaja bardziej zdecydowanie rozprowadzone. Wypowiadane sa pytania, które domagaja sie rozwiazania.

Uwidocznione zostaja istotne kwestie. Wazne, aby suchacze zauwazyli, ze kaznodzieja osobiście jest
poruszony przez pytania, które stawia. Bazujac
 na zaufaniu zbudowanym
w fazie motywacji, suchacze razem z kaznodzieja poszukuja teraz rozwiazań,

co umacnia relacje miedzy nimi. Metodycznie moze to przebiegać w ten
sposób, ze postawiony problem wynika z doświadczeń badź
 wydarzeń, które
zostay wprowadzone w fazie motywacji.
3) Poszukiwania i bedy. Na tym etapie pogebiane jest wspólne poszukiwanie rozwiazania

problemu, rozpoczete w poprzedniej fazie. Jeśli to poszukiwanie bedzie trwać zbyt krótko i szybko zmierzać do przedstawienia problemu,
to wielu suchaczy, chcacych

jeszcze przez chwile problem przemyśleć, poczuje

powinny
sie w zawieszeniu. Wszystkie alternatywne mozliwości rozwiazania
zostać przemyślane, wszystkie boczne ściezki przemierzone. W drodze przygotowania waściwego rozwiazania

powinny zostać prześwietlone wszystkie pozorne
rozwiazania

przez ukazanie ich zwodniczego charakteru. Kaznodzieja moze
 na którego pytania odpowiada
wejść w fikcyjny dialog ze swoim antagonista,
– stosujac
 technike sztuki retorycznej, której czesto uzywa św. Pawe (por.
Rz 3, 1 n). W ten sposób pobudza sie uwage suchaczy, poniewaz przy mono-

17

H. A r e n s. Predigt als Lernprozess. München: Kösel 1972 s. 21-43, 73-105;
D. T r a u t w e i n. Lernprozess Gottesdienst. München: Pfeiffen 1972; A. W a l l n e r.
Werkbuch Predigt. Im Dialog mit der Gemeinde. GrazWienKöln: Styria 1989 s. 38-52.
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tonnej prezentacji atwo moze dojść do oznak zmeczenia. Jest retorycznie poza
dane, aby figury argumentacyjne, które demaskuja pozorne rozwiazania,

nie byy
doprowadzane do samego końca, lecz pozostawiay ostateczna konkluzje suchaczom; w ten sposób sa one nie tylko atwiej zapamietane, ale równiez gebiej
wciagaj
 a suchaczy w proces wspólnego myślenia.
4) Propozycja rozwiazania.

Jako odpowiedź na postawione pytania – po
dokonaniu obrony przed rozwiazaniami

pozornymi – przedstawiane jest rozwia
zanie problemu z pozycji wiary. Nadszed obecnie moment siegniecia do tekstu
biblijnego, który zosta odczytany na poczatku

kazania, badź
 jeszcze lepiej, jeśli
tekst biblijny zostanie wprowadzony dopiero teraz, gdy osiagnie
  to szczyt napiecia w procesie myślenia. Jeśli do tej pory liczyy sie przede wszystkim kompetencje retoryczne i psychologiczne kaznodziei, to teraz musi sie on wykazać
jako teolog. Powinie teraz rozpracować doniosość biblijnej Dobrej Nowiny dla
rozwiazania

dzisiejszych problemów. Nalezy uwazać, aby nie dać sie ponieść
pokusie taniego zachwalania odpowiedzi wiary jako rozwiazań

patentowych; jest
to dziaanie naiwne, rozczarowujace
 i mao skuteczne. Kiedy jednak uda sie
kaznodziei uatwić dojście do gosu uzdrawiajacej
 mocy aski Bozej, która przezwycieza ludzkie rozdarcia – a co wiecej, uda mu sie podprowadzić te Dobra
Nowine na konstelacje przedstawionego problemu, co jest celem tego etapu –
to w ten sposób daje on wielu suchaczom rzeczywista orientacje dla zycia.
5) Wzmocnienie rozwiazania.

W tej fazie kazania przedstawiona oferta rozwiazania

problemu winna zostać przeniesiona, przetumaczona na konkretna
praktyke zycia suchaczy. Kazanie nie powinno sie kończyć wypowiedziami
ogólnymi, ogólnikowym apelem końcowym. Proces uczenia jest tylko wtedy
skuteczny, kiedy wywouje przebudowe, przemiane w praktycznym zyciu suchaczy; a waśnie do tych przeksztaceń powinny zostać przedstawione bardzo konkretne instrukcje. Nie chodzi wiec o kolejne, nowe informacje – poniewaz te
powodowayby zaburzenie procesu uczenia sie – lecz o podsumowanie wynikaja
ce z tego, co dotychczas zostao wypowiedziane; chodzi o zaproszenie do rzeczywistego uaktywnienia zaleconych szans w codziennym zyciu18.
Oddziaywanie, które ma przynieść rezultaty, moze być jeszcze wzmacniane przez udzia suchaczy w przygotowaniu kazania, w dialogu homilijnym
badź
 w rozmowie po kazaniu. Aktywny udzia suchaczy w samym kazaniu
mógby polegać na relacjonowaniu np. jakiegoś doniesienia z zycia, jakiegoś
aktualnego wydarzenia, waznego doświadczenia itp., które kaznodzieja
uwzgledni w dalszej fazie kazania.
18
Zob. R e b e l l. Psychologisches Grundwissen für Theologen s. 249 n.; P. B u k o w s k i.
Predigt wahrnehmen. Homiletische Perspektiven. NeukirchenVluyn: Neukirchener 1990 s. 26 n.
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Ten model kazania prezentuje sie jako koncepcja dydaktyczno-metodyczna,
której schemat mozna odnaleźć takze w dydaktyce, w reklamie. W zastosowaniu tej koncepcji chodzi o efektywność kazania tematycznego. Mozna wskazać na pewien paralelizm tego modelu do znanej antycznej piatki
 retorycznej:
19
exordium, propositio, confirmatio, refutatio, peroratio .
Rzeczywistość kazania jest tak wielowymiarowa, ze jego strukture mozna
przedstawiać i badać takze w wielu innych ukadach. E. Lerle bada, jak
rózne tzw. impulsy myślowe (wypowiedzi normatywne, logiczne, emocjonalne, unaoczniajace
 itd.) wpywaja na zapamietywanie kazania i jego trwaość20. Wypracowany przez F. Schulza von Thuna kwadrat wypowiedzi przeniesiony do homiletyki m.in. przez W. Müllera21, do psychologii kazania
i zoperacjonalizowany w formie metod, stwarza mozliwość psychologicznej
analizy kazania jako komunikatu wypowiadanego i suchanego w czterech
aspektach: ujawnianie sie, zawartość rzeczowa, odniesienie, apele22. W Anglii L. Francis ze wspópracownikami na kanwie funkcji psychicznych wedug
C. G. Junga wypracowa przekaz homilijny w liturgii (Metoda interpretacji
i przepowiadania sowa Bozego SIFT), którego treść zawiera poznawczo kompletna interpretacje Biblii, dzieki czemu przekaz moze być przyswajalny przez
suchaczy niezaleznie od dominujacej

u nich funkcji, a wiec przez cae zgro23
madzenie . Najnowsze badania struktury kazania jako komunikatu w obszarze psychologii poznawczej dotycza oddziaywania kazania jako komunikatu
perswazyjnego o charakterze religijno-moralnym. D. Krok bada wpyw wokalnego stylu kazania, jakości uzytej argumentacji na recepcje rozumiana jako
reakcje poznawcze, reakcje emocjonalne, zapamietywanie argumentów, ocene
kazania, asymilacje treści i zrozumienie kazania24.

19

Zob. B u k o w s k i. Predigt wahrnehmen s. 30.
Zob. E. L e r l e. Arbeiten mit Gedankenimpulsen. Berlin: Evangelische Verlag Anst.
1965; C h a i m. Psychologiczny aspekt recepcji kazań s. 18 n.
21
Zob. F. S c h u l z v o n T h u n. Was geschieht, wenn wir predigen? Kleines Kommunikationspsychologisches Kolloquium. „Bibel und Liturgie” 62:1989 nr 4 s. 201-211; t e nz e. Sztuka rozmawiania. Analiza zaburzeń. Kraków: WAM 2001; K. M ü l l e r. Homiletyka
na trudne czasy. Kraków: Wydawnictwo „M” 2003 s. 309, n. 347 n.
22
Zob. W. C h a i m. Kazanie jako komunikat. W: Fenomen kazania s. 98-135; t e n z e.
Recepcja przekazu religijnego. Metody badań. Referat podczas 31 Zjazdu PTP. Lublin 2002.
23
Zob. L. J. F r a n c i s. Psychological type and liturgical preaching: The SIFT method.
„Liturgy” 21:2006 nr 3 s. 11-20; por. F r a n c i s, V i l l a g e. Preaching with all our souls.
24
Zob. D. K r o k. Perswazja w przekazie religijno-moralnym. Opole: WT Uniwersytetu
Opolskiego 2005 s. 122-126, 188.
20
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Analogicznie do kazania wedug modelu uczenia sie Arensa, mozna budować modelowe kazanie na podstawie praw psychologii gebi, kazanie wedug
funkcji psychicznych SIFT Francisa, kazanie wedug kwadratu komunikacyjnego von Thuna.

IV. SUCHACZ KAZANIA (ODBIORCA)
– PSYCHOLOGIA RECEPCJI PRZEKAZU

Suchacz w swoich reakcjach na kazania jest obecnie stosunkowo czestym
przedmiotem badań. Wśród wielu uwarunkowań reakcji suchaczy homiletyke
interesuja zmienne psychologiczne25. Do najwazniejszych determinant reakcji na kazania nalezy religijność i osobowość.
W zakresie uwarunkowań religijnych najwiecej badań dotyczy wpywu
postawy religijnej definiowanej socjologicznie i psychologicznie. Z badań
J. Koodziejczyka dowiadujemy sie, ze im bardziej świadoma i pogebiona
jest religijność suchaczy, tym peniejsza jest recepcja treści kazania oraz
bardziej pozytywna ocena kazań26. Badania wasne autora dotyczace
 uwarunkowań absencji modziezy na rekolekcjach równiez wykazay, ze stosunek do
rekolekcji rózni sie w zalezności od religijnej samooceny, pogladów

religijno-moralnych, stosunku do Kościoa, od postawy wobec Boga (uczucia, myślenie, podejmowane kontakty) oraz od jakości relacji z Chrystusem27.
Jednym z nielicznych badań na temat religijności oraz osobowości suchaczy kazań osadzonych w kontekście określonej koncepcji psychologicznej jest
studium H. Schaap-Jonker Przed obliczem Boga28. Do badań wybraa kontekst psychoanalizy relacyjnej D. W. Winnicotta. Wcześniej w modelu relacji
podmiotobiekt H.-J. Thilo interpretowa procesy homiletyczne w szerokim

25
Zob. m.in. A. L e w e k. Uwarunkowania recepcji kazań. W: Bóg  Czowiek 
Ojczyzna. Kazania. Red. A. Lewek. T. 6. Warszawa 1990 s. 14.
26
Np. J. K o  o d z i e j c z y k. Postawy religijne a recepcja kazań. W: Kośció
w suzbie czowieka. Red. W. Turek, J. Mariański. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 1990 s. 317-330. Wiecej na temat postawy religijnej i recepcji kazań zob. C h a i m.
Psychologiczny aspekt recepcji kazań s. 24-26.
27
Zob. W. C h a i m. Dlaczego nie przychodza.
 W: Trzymajcie sie sowa zycia. Rekolekcje dla modziezy. Red. W. Przyczyna. Kraków: Poligrafia Salezjańska 1999 s. 9-23.
28
H. S c h a a p - J o n k e r. Before the face of God:an interdisciplinary study of the
meaning of the sermon and the hearer’s God image, personality and affective state. Münster:
LIT Verlag 2008.
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kontekście psychologii gebi29. Schaap-Jonker za teologiczny punkt odniesienia przyjea teologie Wcielenia. W swoim rozpracowaniu problemu religijności oraz osobowości suchaczy uwzglednia interdyscyplinarny charakter problemu oraz przeozya (zoperacjonalizowaa) koncepcje teoretyczna na badania
empiryczne.
Teoria relacji z obiektem wypracowaa interesujacy
 poglad
 na temat sposobu, w jaki czowiek odnosi sie do przezywanego przez siebie świata. Podkreśla sie w niej, ze podstawowym ludzkim motywem jest daz
 enie do relacji
z kimś, z czymś (otoczenie). Chronologicznie, najwazniejsza dla rozwoju jest
relacja miedzy dzieckiem a matka oraz okres dzieciństwa. W pierwotnej,
podstawowej relacji z matka ustalaja sie bowiem podstawowe schematy,
„szablony” dla dalszego funkcjonowania psychicznego.
Teoria relacji z obiektem bya rozwijana m.in. przez M. Klein, W. R. D.
Fairbairna, a jeden z jej nurtów zosta dopracowany przez Winnicotta. W jego
teorii akcent poozony jest na pojecia „ja” prawdziwego i „ja” faszywego.
Za podstawe osobowości zdrowej Winnicott uwaza „ja” prawdziwe. Dzieci,
wedug niego, rodza sie z potencjaem do rozwiniecia „ja” prawdziwego,
twórczego i spontanicznego, komunikatywnego. „Ja” faszywe, ulege, „puste”, mao twórcze, niekomunikatywne powstaje w nastepstwie doświadczenia
przez dziecko „niewystarczajaco
 dobrej matki”. Identyfikacje projekcyjne na
świat zewnetrzny sa schematami zachowań interpersonalnych, poprzez które
osoba wzbudza u innych określone sposoby zachowania. Identyfikacje wypowiadaja sie takze w fantazjach projekcyjnych (np. w poczuciu winy) oraz
w reakcjach odbieranych (the response of the recipient).
H. Schaap-Jonker postanowia odpowiedzieć na pytanie, co zachodzi miedzy kazaniem a suchaczem? Jakim sposobem kazanie moze nabrać znaczenia
dla suchacza? W jakiej mierze zmienne psychologiczne pośrednicza w suchaniu oraz interpretacji kazania? Konsekwentnie pyta takze, jaki jest stosunek miedzy znaczeniem kazania a charakterystyka psychologiczna suchacza
w obszarze obrazu Boga, stanów afektywnych i osobowości? Bardziej szczegóowe pytanie stawiao problem tego, czy charakterystyka osobowościowa
wykazuje korelacje z treścia kazań?
Jako wspólna paszczyzne dla interdyscyplinarnego dialogu homiletyki
i psychologii osobowości autorka przyjea relacyjna antropologie religii. Teorie homiletyki  przejeta przez nia od Dietricha Bonhoeffera  cechuje antro-

29
H.-J. T h i l o. Psyche und Wort. Aspekte ihrer Beziehungen in Seelsorge, Unterricht
und Predigt. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1974 s. 104-132.
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pologia relacyjna, w której ujecie rzeczywistości koresponduje z pogladami

Winnicotta. W psychologii taka antropologie acz
 ac
 a teologie praktyczna
z psychologia mozna znaleźć w teorii relacji z obiektem Winnicotta. Obiekt
w psychoanalizie rozumiany jest jako wewnetrzna, psychiczna reprezentacja
drugiej osoby, która moze być w róznym stopniu zblizona do obiektu faktycznego. Wedug Winnicotta obiekt jest zarówno tworzony w świecie intrapsychicznym jednostki, jak równiez jest odnajdywany w świecie zewnetrznym. Subiektywność i obiektywność schodza sie ze soba w tzw. doświadczeniu przejścia (transtional experience).
Autorka rozwaza przepowiadanie gównie w kategoriach jezyka religijnego,
rytuau i fenomenu przejścia. Spotkanie miedzy suchaczem a Bogiem jest
traktowane jako rdzeń przepowiadania. Autorka przeksztacia interakcyjny
model przepowiadania w model suchania. Suchanie rozozone zostao na
pieć elementów: recepcja, uwaga, znaczenie, reakcja i przypominanie.
W obrazie Boga u jednostki – wedug koncepcji A. Rizzutto opartej na teorii
Winnicotta, do której siega Schaap-Jonker – wyróznia sie obraz Boga (God
image), określany przez doświadczenie emocjonalne i rozumiany przez jednostke jako Bóg osobowy, oraz pojecie Boga (God concept), które ma nature
racjonalna.
 Koncepcja wprowadzonej przez Schaap-Jonker teorii osobowości
obejmuje: 1) stae cechy osobowości, 2) strukture osobowości i schematy
poznawcze, 3) tozsamość jako opowiedziana historie zycia. Stan emocjonalny
rozumiany jest jako nastrój oraz wszelkie dolegliwości emocjonalne30.
Stosownie do wyszczególnionych zmiennych, religijności i osobowości
oraz przyjetej metodologii Schaap-Jonker zastosowaa odpowiednie metody
ilościowe (m.in. NEO-FFI, MMPI, PANAS) oraz jakościowe, w tym kwestionariusze na temat recepcji nabozeństwa i kazania. Respondentami byli czonkowie Kościoów protestanckich w Holandii, ortodoksyjnych i liberalnych.
Centralnym tematem kazania bya relacja miedzy Bogiem i czowiekiem
(ludźmi), wyrazana w metaforze relacji miedzy rodzicami a dzieckiem. Ci,
którzy sa niepewni miości Boga wzgledem siebie, byli zachecani do wypowiedzenia przed Bogiem swoich watpliwości

i zapraszani do wejścia w kontakt z Nim. Celem kazania bya pomoc w spotkaniu z Bogiem poprzez obraz
Boga zapraszajacego.

Centralne w tak przedstawianym obrazie Boga byo
miujace
 spojrzenie Boga, acz
 ace
 miosierdzie i przebaczenie. Uosobieniem
tej miości jest Jezus, zapraszajacy
 do wejścia w bliska relacje z Ojcem31.

30
31

Tamze s. 120 n.
Tamze s. 90 n.
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W wyniku badań stwierdzono, ze respondenci odrózniaja swój obraz Boga
od obrazu przedstawianego w kazaniach, doświadczaja w relacji do Boga
sensu (poczucia) przejścia nie tylko emocjonalnie, ale takze intencjonalnie
i behawioralnie. W wyniku badań metodami ilościowymi stwierdzono m.in.,
ze czynnik znaczenia relacyjnego (relational meaning) powiazany

jest z racjonalnościa teologiczno-egzystencjalna,
 tzn. ze osoby z duzym nasileniem rozumienia relacyjnego przezywaja intensywnie spotkanie z Bogiem, które
uwzglednia takze perspektywe wieczności. Autorka wyjaśnia to powiazanie

po cześci charakterystyka psychologiczna,
 zwaszcza obrazem Boga u suchaczy, odbieraniem Bozego dziaania jako wspierajacego,

a po cześci lekiem
przed Bogiem. Z kolei przyswojona zawartość znaczeniowa kazania, wyrazona
w tematach i koncepcji Boga zawartych w kazaniach, daje sie przewidzieć na
podstawie posiadanego przez suchaczy obrazu Boga, osobowości i stanów
emocjonalnych.
Takze wyniki przeprowadzonych wywiadów zostay odniesione do zmiennych
psychologicznych, w tym do historii zycia. Stwierdzono trzy rózne podejścia
suchaczy do treści kazania: skupienie sie na treści (focusing), dialogowanie
w sensie odnoszenia jej do swojej sytuacji (dialogising) oraz aktualizowanie
(actualizing) przez zastanawianie sie nad tym, co winni robić32.
Interpretujac
 wyniki w świetle przyjetego kontekstu teoretycznego teorii
relacji z obiektem i teorii homiletyki D. Bonhoeffera, H. Schaap-Jonker podkreśla, ze relacyjność rozumiana teologicznie jest dla suchaczy istotna droga
odbierania sensu kazania. To waśnie relacyjność charakteryzuje proces tworzenia znaczenia. Suchacze doświadczaja suchania kazania jako doświadczenia przejścia zarówno wspierajacego,

jak i transformujacego.

Stany i cechy
psychologiczne odgrywaja wazna role w procesie suchania, co potwierdzaoby przekonanie Winnicotta, ze sens, znaczenie jest zarówno tworzone, jak
odnajdywane. Idac
 po linii teologii Bonhoeffera, nadawanie znaczenia kazaniu
i odkrywanie znaczenia w kazaniu moze być rozumiane jako rodzaj wcielenia
(incarnation), na które skada sie spotkanie rzeczywistości boskiej i ludzkiej.
Suchacze kazań mieli poczucie wsparcia i akceptacji ze strony Chrystusa,
dajacego

poczucie waczania

ich w nowy rodzaj ludzkości, czego rezultatem
jest poczucie peniejszego stawania sie soba.
 Tak wiec znaczenie kazania bez
intencji behawioralnych badź
 implikacji etycznych jest dla suchaczy niepene.
Autorka stwierdza równiez, ze koncepcja wcielenia stanowi uzyteczna metafo-

32

Tamze s. 241 n.
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re relacji miedzy psychologia i teologia33. Suchanie kazania jako re-kreacja
(recreating) jest procesem dynamicznym, aktywnym i pasywnym, z silnym
wpywem osobowości, a zywa wiara psychologicznie ozywa (psychologically
lived), co nalezy praktycznie uwzgledniać w teologii pastoralnej i w homiletyce; zwaszcza w praktyce przygotowania kazania („egzegeza psyche suchaczy”), oraz w kompozycji kazania tak, aby uatwiao ono spotkanie z Bogiem
przez waczenie

sytuacji suchaczy i przez wyrazanie wezwań etycznych34.

V. ODDZIAYWANIE KAZAŃ
– POZYTYWNE I NEGATYWNE NASTEPSTWA SUCHANIA KAZAŃ

Oddziaywanie przekazu kaznodziejskiego zaczyna sie w trakcie suchania,
lecz nie kończy sie nawet z chwila wyrazenia informacji zwrotnej. To oddziaywanie moze trwać krótko, ale moze być takze dugofalowe. Niektóre osoby
reaguja na kazanie jednorazowym opuszczeniem światyni,

a inni na cae zycie
nabawiaja sie homiliofobii. Na jednych kazanie zdaje sie nie robić wrazenia,
a u innych moze spowodować powazna przemiane zycia. W obszarze religijności kazania moga zmieniać opinie, przekonania, postawy. Ale moga takze
nie zmieniać niczego, wnosić niewiele do wiedzy religijnej. Jest to zalezne
od wielu czynników, jak np. oczekiwania, wartość informacyjna, czynniki
osobowościowe. U wielu osób udzia w kazaniach spenia gównie funkcje
podtrzymania tozsamości religijnej, kościelnej35.
Na oddziaywanie kazań w sferze zdrowia emocjonalnego i duchowego
psychologia pastoralna zwraca uwage od dawna36. Zwaszcza w ostatnim
okresie powodzeniem ciesza sie nabozeństwa uzdrowienia, kazania (rekolekcje) nt. przebaczenia, uzdrowienia wewnetrznego. Problematyke terapeutycznego wpywu kazań autor przedstawi przez pryzmat modelu komunikacji

33
H. S c h a a p - J o n k e r. Before the Face of God. W: http://www.hannekeschaap.nl
/Summary.pdf.
34
Zob. S c h a a p - J o n k e r. Before the Face of God s. 292 n. Typologie suchaczy
na podstawie innej koncepcji neopsychoanalitycznej przedstawi W. Chaim. Psychoanalityczne
ujecie charakterologicznych uwarunkowań suchania sowa Bozego. W: Suchacz sowa. Red.
W. Przyczyna. Kraków: Poligrafia Salezjańska 1998 s. 144-162.
35
Zob. C h a i m. Psychologiczny aspekt recepcji kazań: przeglad
 badań empirycznych.
36
Zob. np. E. N. J a c k s o n. The Therapeutic Function in Preaching. „Pastoral Psychology” 1950 nr 5 s. 37; D. A. M c L e n n a n. Preaching and Pastoral Counselling Are
One Task. „Pastoral Psychology” 1952 nr 2 s. 16-20.
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interpersonalnej F. Schulza von Thuna37. „Prozdrowotne” oddziaywanie
przepowiadania wymaga nie tylko goszenia „zdrowej nauki”, ale takze zdrowej emocjonalnie i duchowo dojrzaej osobowości kaznodziei, akceptujacego

i wspierajacego

odniesienia do suchaczy oraz klarownego, zrozumiaego
przedstawiania norm i wymagań wypywajacych

z Objawienia38. Przemawianie o konstruktywnym oddziaywaniu winno być przemawianiem do caej
osoby, świadomym i madrym

towarzyszeniem suchaczom w rozwoju wiary
i w rozwoju ludzkim39.
Oddziaywanie przepowiadania moze nieść takze nastepstwa negatywne,
destruktywne zarówno w sferze wiary, jak i zdrowia40. P. DeBlassie określa
toksyczność jako stan choroby duszy, powodowany udaremnieniem indywidualnego wzrostu i rozwoju, która obejmuje ciao, umys i dusze czowieka41. Toksyczne oddziaywanie w kontekście przepowiadania moze mieć
wiele źróde: jakość doktryny i jej przedstawiania (np. „fundamentalizm”,
„poprawność”, nieprzygotowanie kazań), osobowościowe problemy u kaznodziei oraz u suchaczy, odniesienie (np. autorytaryzm, liberalizm, nieliczenie
sie z problemami zycia suchaczy), sposoby osiagania

intencji kazania (np.
moralizowanie), „banalizowanie” instytucji Kościoa, brak wizji rozwoju
ludzkiego i chrześcijańskiego, zastepowanie homilii „czytankami” i in.
Prawdopodobieństwo toksycznego oddziaywania zwieksza sie wraz z nasilaniem sie nadwrazliwości ludzi na punkcie Kościoa, narcyzmu, podatności na
zranienia, wskutek niskiej odporności, dezintegracji rodziny, zaburzeń tozsamości osobowej, „bezdomności psychicznej” (P. Zulehner) itp.42

37

C h a i m. Kaznodzieja jako terapeuta s. 165-180.
Zob. Becoming an Emotionally Healthy Preacher. http://www.preachingtoday.com/skills/
themes/sermonprep/healthypreacher.html; G. L. R a m s e y. Care-Full Preaching: From Sermon to Caring Community. St. Louis, Mo: Chalice Press 2000.
39
J. M. C r o w e. Preaching to cultivate a whole-person response in developing
a healthy church. Asbury 2001.
40
H. K r e t z. Die destruktive Predigt. „Wege zum Menschen” 20:1968.
41
Zob. P. D e B l a s s i e. Toxic Christianity: Healing the Religious Neurosis. New
York: Crossroad 1992.
42
Zob. W. C h a i m. Toksyczni kaznodzieje? W: W trosce o dobra filozofie. Red.
M. Pawliszyn, M. Urban. Kraków: Homo Dei 2007 s. 335-353; t e n z e. Kazania, które bola
suchaczy. „ódzkie Studia Teologiczne” 17:2008 s. 135-150.
38
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*
Psychologia zastosowana w przepowiadaniu pomaga w poznawaniu i rozwoju kaznodziei, a takze poznaniu praw kierujacych

przekazem, w optymalizowaniu przekazu, poznawaniu suchacza i skutków odbioru kazań. Chociaz
psychologia kaznodziejstwa jest dostatecznie rozwinieta, to pozostaje jeszcze
bardzo wiele do zrobienia, takze jeśli chodzi o jej praktyczne zastosowania.
Szkodliwe dla kaznodziejstwa byoby unikanie wiedzy psychologicznej, jak
równiez jej stosowanie bezrefleksyjnie, bezkrytycznie. Tak byoby w przypadku, gdyby psychologia miaa zastapić

ewangelizacje, psychoterapia sakrament pojednania. Nauki spoeczne sa jednak tak nieodzowne dla duszpasterza,
jak nieodzowna jest wartościowa wiedza rolnicza dla rolnika. Wiedza psychologiczna jest potrzebna nie tylko w duszpasterstwie indywidualnym, z którym
zwiazane

jest doradztwo czy kierownictwo duchowe, ale takze na ambonie
i „wokó ambony”, czyli zanim kazanie znajdzie sie na przysowiowej ambonie i wtedy, gdy z niej „schodzi” do suchacza, a zarazem zostaje nadal
w kaznodziei.
Niewaściwe byoby „despirytualizowanie” rzeczywistości nadprzyrodzonej,
obnizanie oczekiwań biblijnych, zalecanie przystosowania sie do sytuacji
w miejsce jej zmiany, wtracanie

wiedzy psychologicznej w miejsce wiedzy
objawionej, zastepowanie goszenia sowa Bozego stawianiem pytań, sprowadzanie grzechu do bedu i zaburzenia ewentualnie choroby, ocenianie dziaania przepowiadania jedynie metodami empirycznymi, rezygnacja z napominania i przewodzenia na rzecz doradzania i sugerowania, zastepowanie przestrzeni zywego spotkania z Bogiem przez „psychologiczny mistycyzm”, wezwania do nawrócenia i przyjecia zbawienia – wskazywaniem dróg samorealizacji, aski – terapia itd.
Równie szkodliwe byoby wyrzekanie sie madrego

korzystania z dobrej
wiedzy psychologicznej, poniewaz wtedy najatwiej o naduzywanie sfery
psychicznej z niekorzyścia dla przepowiadania, dla suchaczy i dla samego
siebie. Trzecia wersja proponowana równiez przez prezentowana problematyke
jest wspópraca homiletyki i psychologii. Takie korzystanie z psychologii
uczy kaznodzieje pokory i autentyzmu, dobierania środków komunikacji
odpowiednio do przekazywanego oredzia, stosownie do adresatów i sytuacji,
podtrzymuje poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie goszenia i za
jego nastepstwa.
Rózne metodologie poznawania psychologicznych aspektów przepowiadania, na etapie procesu przekazu kaznodziejskiego, warte sa rozwazenia takze
w innych formach przekazu wiary i duszpasterstwa w celu ich peniejszego
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rozumienia i optymalizacji. Z psychologia w kaznodziejstwie, jak w pozostaych formach przekazu wiary, jest jak z „polityka na ambonie”; do kryzysu
moze prowadzić zbyt mae wykorzystanie psychologii, zbyt duze wykorzystanie psychologii i „za psychologia”. Waściwe jej stosowanie i we waściwej
mierze wydaje sie dla duszpasterstwa nieodzowne.
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 teorii. „Ateneum Kapańskie”
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ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE W PRZEPOWIADANIU SOWA BOZEGO

S t r e s z c z e n i e
Artyku jest prezentacja wybranych aspektów psychologii goszenia sowa Bozego. Jego
celem jest zacheta do optymalizacji przekazu kaznodziejskiego z pomoca wspóczesnej psychologii. Posugujac
 sie schematem etapów komunikacji kaznodziejskiej, autor przedstawia uzyteczne zastosowania psychologicznych teorii i badań dla homiletyki i kaznodziejstwa. Tem dla
prezentowanych kwestii jest literatura przedmiotu i jej opracowania w jezyku polskim. Przedstawione zostay nastepujace
 zastosowania homiletyczne psychologii: proces myślenia twórczego podczas przygotowania kazań (homilii), typologia osobowości kaznodziei na podstawie
wygoszonych kazań w kontekście zaburzeń komunikacji, model psychologii uczenia sie w zastosowaniu do struktury kazań, recepcja kazania w powiazaniu

z osobowościa i religijnościa
w świetle teorii relacji z obiektem. Artyku kończy sie zwróceniem uwagi na mozliwe zdrowotne oddziaywania kazań na suchaczy: terapeutyczne i toksyczne.
Sowa kluczowe: twórcze kazanie, typologia kaznodziei, proces uczenia sie w kazaniu, osobowość i religijność suchacza, oddziaywanie kazań.

